
Bestyrelsesmøde hos Jesper,  Risvangen 20 ,  d. 9-6 kl. 19.30. 
Til stede: Jesper, June, Kim, Morten og Stig 
  

Velkommen til Morten – en kort præsentationsrunde 
Konstituering af bestyrelsen –  ny kontaktperson vedr. kloakker er Kim 

  
Nyt fra Vejlaget 
Frederikssundsvej 144 er sat til salg – vi håber på et profil løft, samt at lovgivning vedr 

erhvervsejendomme fremtidigt vil blive overholdt 
Der er ny beboere i Risvangen 16 og Risvangen 28 
Intet nyt på rottefronten 
  
Veje og Parkering, Risvangen 
Efterfølgende for diskussionerne på Generalforsamlingen i marts har der været flere 

problemer vedr manglende affalds afhentning sfa parkerede biler. 
Jesper har igen været i dialog med Affaldsservice, der ikke umiddelbart mener at Parkering 

København ønsker at kopiere parkeringsløsningerne fra Brønshøjholms Alle eller Enigheds 

Alle til Risvangen. De henviser til at vejen er privat fællesvej, og at vi derfor selv skal bekoste 

en ændring. 
Jesper er pt i dialog med Parkering København, og vi presser på for at få Parkering 

København til at tage initiativ til en løsning. 
Hvis affaldsproblemerne fortsætter hen over sommeren, vil bestyrelsen se på mulighederne 

ifm at vi selv får tegnet et forslag og ansøger kommunen.  
  
  
  

Gennemgang af vejenes tilstand 
Kim og Stig går en runde og laver status rapport. Umiddelbart ligner det en flisedag i 

sensommeren.  
Bestyrelsen vil indkøbe en fliselægger, som anvendt med succes ved sidste flisedag. 
  
Løsøre 
Der mangler nogle borde, og visse stole er nedslidte eller i stykker. Vi indkøber nye til erstatning. 

  
Genoptryk af jubilæumshæfte 
Denne opgave er udliciteret. Vi får lavet et nyt oplag på 200 stk. 
  
Kloakker 
Intet nyt på kloak fronten 
  
Økonomi 
Gennemgang af udgifter siden sidst. Yderligere en introduktion af vores konto struktur for 

Morten. 
  

GF 2020 
Evaluering af den overståede generalforsamling.  
Konceptet om anvendelse af B-Fix klubhus som de fysiske rammer fungerer fint. 
Anvendelse af gæste foredragsholdere er en rigtig god teaser – vi har allerede ideer til GF 

2021 
  

Eventuelt 
Sommerfrokost – vi afsætter 11. sept. Og besøger Brønshøj Bistro 

 


